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NYHETSBREV NOVEMBER 2012
Det har varit trevligt att se så många företagare på våra företagarträffar i början
av hösten! Vi gläds verkligen över att träffa aktiva och engagerade lokala
företag. Samma känsla får man även vid våra företagsbesök. Trots sin relativt
lilla storlek finns det många även internationellt framgångsrika företag i
Nynäshamn som imponerar med sin kunskap. Det är också roligt att träffa anrika
lokala företag som har funnits i kommunen sedan flera årtionden och höra deras
syn på utvecklingen. Det är dock lika glädjande att träffa entusiastiska
nyföretagare som har bestämt sig för att etablera sig i Nynäshamn. Speciellt
under svårare tider behöver vi hela bredden av företag. Vi har dessbättre inte sett
någon ökning av konkurser i Nynäshamn jämfört med förra året.
I månadens nyhetsbrev vill vi informera er om företagarträffar i november med
två viktiga ämnen: värdskap och plan- och bygglovsprocessen, om
besöksnäringsstrategin samt om aktuella upphandlingar.
Hoppas att vi ses under hösten!

Anmäl dig till företagarfrukost om det goda värdskapet
13/11 samt till informationsträff om plan- och
bygglovsprocessen 29/11
Den 13 november träffas vi med temat ”Det goda värdskapet - Ett vinnande
varumärke”. I en värld där produkter och tjänster blir allt mer lika är konsten att
få människor att känna sig välkomna en avgörande faktor för ökad
attraktionskraft och framgång. Föreläsaren Katarina Berglund berättar om hur
verksamheter och platser kan utveckla ett välkomnande, inkluderande och öppet
förhållningssätt och på så sätt realisera den fulla potentialen i människor och
verksamheter.
Tid:
tisdag den 13 november kl 7:30-9
Plats:
Waynes Coffee, Sjötelegrafen
Du är självklart välkommen att bestämma dig spontant om du vill delta, men om
du har möjlighet att anmäla din närvaro är vi tacksamma så att vi kan planera
förtäringen. Anmäl dig till centrumledaren Annika Warg, nynashamn@mail.com.

2(4)

Oktobers andra företagarträff handlar om plan- och bygglovprocessen med
rubriken "Detaljplanera och bygga: hur kan önskemål och regelverk gå ihop".
Plan- och bygglovsavdelningen vill informera om ovannämnda processer samt
bidra till aktiv dialog mellan kommunen och företagarna. Skicka gärna in frågor
som du önskar ska tas upp i diskussionen. Vi kan inte diskutera enskilda ärenden
utan har diskussionen på allmän nivå. Målet är att hjälpa dig som företagare att
förbereda dig rätt när du planerar att bygga.
Tid:
torsdag den 29 november kl 18-20
Plats:
Folkets Hus
Vi önskar igen att du anmäler dig i förväg pga. förtäringen, skicka mail med dina
eventuella frågor till anu.henriksson@nynashamn.se.

Nynäshamn - det självklara resmålet för besökare
Ett intensivt arbete pågår med att ta fram Nynäshamns besöksnäringsstrategi
2020. Strategin, som är under bearbetning, säger hur Nynäshamns kommun,
företagare, organisationer och föreningar ska kraftsamla för att Nynäshamn ska
vara det självklara resmålet i skärgården år 2020. Strategin blir vägledande för
vilka satsningar som ska göras inom besöksnäringen. För att locka fler besökare
till Nynäshamn är det viktigt att vi bestämmer satsningarna tillsammans och
arbetar mot samma mål, säger Nynäshamns kommuns marknads- och turistchef
Heidi Ekberg. Läs mer på http://www.nynashamn.se/ och kontakta Heidi om du
har ytterligare frågor (e-post heidi.ekberg@nynashamn.se, telefon 08-520 737
05).

Vill du vara med i Magasin Nynäshamn 2013?
Nu pågår produktionen av nästa års Magasin. Magasinet är Nynäshamns
livsstilsmagasin som vänder sig till alla som besöker, verkar, bor eller kan komma
att bo i Nynäshamn. Den delas ut bland annat till alla hushåll och fritidshus i
kommunen, på alla hotell och informationspunkter i kommunen,
Gotlandsterminalen, turistbyråerna på Vasagatan och Strandvägen i Stockholm
samt på olika evenemang. Om du är intresserad av att synas i Magasin kontakta
marknads- och turistchef Heidi Ekberg tel.nr. 08-520 737 05, e-post
heidi.ekberg@nynashamn.se.
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NyföretagarCentrum Nynäshamn Haninge söker nya
samarbetspartners
Kom och lyssna strategi- och varumärkesutvecklare Yngve Orneruds föreläsning
med rubrik ”Sociala medier – allt viktigare i Marknadskommunikationen!” samt
hur du som företagare kan stödja nya företagare i Nynäshamn. Lunchmötet äger
rum 21 november 2012 kl. 11.30 – 13.15 på Café Radiokakan, Vikingavägen 39.
Anmäl dig till verksamhetsansvarig lisbeth.wigstrom@nyforetagarcentrum.se
senast den 15 november. Du kan läsa mera om NyföretagarCentrums
samarbetspartners på
http://www.nyforetagarcentrum.se/haninge/samarbetspartners/.

Kostnadsfri kurs i affärsmannaskap
Organisationen Öppen skärgård har bestämt ha en ytterligare utbildning inom
affärsmannaskap pga. stort intresse för dig som arbetar inom besöksnäringen.
Utbildningen genomförs den 15 november 2012. Passa på att boka in en heldag i
Affärsmannaskap - en möjlighet till ökad omsättning och lönsamhet.
Utbildningen sker i form av ett företagsspel där företagare på ett lekfullt sätt
praktiskt arbetar med ekonomi och affärsförståelse. Efter genomgånget
affärsspel har alla en ökad förståelse för hur man påverkar utvecklingen och vad
som genererar och förbättrar resultatet i ett företags verksamhet. För mer
information och anmälan; www.oppenskargardforalla.se

Vill du bli ambassadör?
Sökes: Företagare som vill vara med och forma morgondagens näringsliv.
Tillväxtverket söker nya ambassadörer för kvinnors företagande för perioden
2013-2014. Ambassadörerna bidrar till att väcka intresse för entreprenörskap
och ökar kunskapen om företagande genom att berätta om sina erfarenheter
som företagare. Sök själv eller tipsa ditt nätverk om möjligheten att bli
ambassadör. Ansökningsperioden pågår under november. Läs mer på
ambassadorer.se
http://www.ambassadorer.se/om-ambassadorerna/kan-jag-bli-ambassador

Aktuella upphandlingar i Nynäshamn
Information om aktuella upphandlingar hittar du på kommunens hemsida:
http://www.nynashamn.se/Naringsliv--arbete/Upphandling.html. Just nu
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annonseras t.ex. upphandling av ramavtal entreprenad för omsorg och boende
för ensamkommande flyktingbarn.
Med vänliga hälsningar
Bertil Lindberg
planeringschef
bertil.lindberg@nynashamn.se
08-520 681 66

Cristina Rudberg
näringslivs- och EU-samordnare
Cristina.Rudberg@nynashamn.se
08-520 682 68

Anu Henriksson
Utredare
anu.henriksson@nynashamn.se
08-520 681 48
Detta brev skickas ut via kommunens företagsregister ForReg. Gå gärna in och kontrollera dina
uppgifter på www.forreg.nu/nynashamn. Har du frågor eller synpunkter på detta utskick,
kontakta Cristina Rudberg. Om du inte längre vill få informationsbrev från kommunen, skicka email till info@reginaervik.com för att avregistrera dig.
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Oktobers andra företagarträff handlar om plan- och
bygglovprocessen med rubriken "Detaljplanera och
bygga: hur kan önskemål och regelverk gå ihop".
Plan- och bygglovsavdelningen vill informera om ovannämnda processer samt
bidra till aktiv dialog mellan kommunen och företagarna. Skicka gärna in
frågor som du önskar ska tas upp i diskussionen. Vi kan inte diskutera enskilda
ärenden utan har diskussionen på allmän nivå. Målet är att hjälpa dig som
företagare att förbereda dig rätt när du planerar att bygga.
Tid: torsdag den 29 november kl 18-20
Plats: Folkets Hus, lokalen Sundet

Filma i Nynäshamn
Starta eget

Du är självklart välkommen att bestämma dig spontant om du vill delta, men
om du har möjlighet att anmäla din närvaro är vi tacksamma så att vi kan
planera förtäringen. Anmäl dig till anu.henriksson@nynashamn.se.
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